
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2012 

Ll/<ll' orenú ' /m) sie ustano\ en ia § 5 V /':'oJ l\ ks ta /.laté Mora' ce č. 12 20 ll o posk) tm a ní 
dotacií L roLpočtu Mesta Zlaté Mora' ce medzi: 

Posh.) tl)\atcl' dotácie: Mesto Zlaté Mo 1·avcc. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
I Č'O: 308 676 
bankon: spojenie: 33422162 0200 
(ďalej len posh.} to\·atcl') 

a 

Prijllmllcl' dotúcie : Občians l<e zdruLcnie "CII YZEROVCE" 
zastúpené štatutárom p. Jo/efom Tonkovičom 
síd lo: Chyzero\ ecká 198. 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 421 24 6 11 
bankové spojenie: 263308925 1 0200 
(d'alcj len prijímatcl') 

Č'lánoh. l . 

l . Posh.}to,ater posk)tuje prijímatcro,i dotáciu Lrozpočtu Mesta /laté Moravce 
na roh. 20 12. 

Č' lánoh. ll. 

l . Dotácia sa posk) tuje vo výške ..JOO,OO C (slovom: Štyristo Eur). 

' Finančná čiastka bude prijímatel'ovi poukázaná na banko') účet žiadateľa do 30 dn1 
po podpísaní zmluv}. 

Č' l únok Ili. 

l . J>osh.)tO\ah.:l' posk.) tuje aprij ímatcr prijíma dotáciu uvedenú' článh.ul l. tejto LmlU\) La 
učdom: .w rganizovania Dňa detí. 

2. Prijímatcr sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu 'Yužije len na stanO\ený účel. V prípade. že 
dôjde /O stran~ prijímate ra 1-. ro/pornému V) užitiu predmetnej dotácie. /a väzu je sa 
priJímater posh.~ tnutú dotáciu vrátiť posk) to\ atcl'ovi , . plnej ')·škc ' lehote do 30 dní odo 
dtm. keď sa poskyto\ ater o tomto doí'\'ic. 



Článok IV. 

l . Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom : v prípade nedodržan ia lehoty na 
Hátenie dotácie uvedenej v č l ánku Ill . tejto zmluvy. zaplatí prijímater poskytovaterovi 
pop latok L omeškania vo výške: 0.05 %z dlžnej s umy za každ) aj začatý deň omeškania. 

Č lánok V. 

l . Prijímateľ sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'o\'i v termíne 
do: 30. 11.2012. V prípade, že \ stanovenom termíne prijímateľ nevyúčtuje 

poskytovatel'ovi predmetnú dotác iu, alebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímater povinný 
zap latiť poskytovaterovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% L poskytnutej dotácie za každý· 
delí omeškania. 
Ak l: iadater nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu, je 
povinn)· Mestu Llaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Lhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušen ie povinnosti vyúčtovať prec.Jmetnú 
dotáciu. 

Č lánok VI. 

l . Lm l uvnť strany si túto Lmlu\'U dôkladne prečítali a keďže táto \ yjad ruje ich slobodnú 
\ ôru. súhlasia s jej obsahom a na znak súhl asu ju podpisujú. 

ČlánoJ... Vll. 

l . Táto zmluva je vyhotovená v š tyroch exemplároch. z ktor) ch každá strana obdrží c.Jye 
\')'hotovenia. 

V Zlat) ch Moravciach dňa ....... ~:. ~~~}~.1.~ .. 

poskytovatel' 
(podpis. pečiatka) 

12. JÚN 2012 
V Z latých Moran~ i ach di'ia .. ....... ... ........ . 

Občianske združenie 
"CHYZEROVCE" 
,e;0:42l2461 1 D1C:202286112B 

---------~--------------------
prijímate!' 

(podpis. peč i atka) 
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